
•  HERADESIGN® Sky Line to profil zakończeniowy z anodowanego aluminium, który może być 
mocowany do ścianek bocznych sufitów wyspowych HERADESIGN®

• Dostępne w powierzchniach: HERADESIGN® Superfine, Fine, Macro, Micro bądź Plano
• Łatwy i szybki montaż
•  Powierzchnie HERADESIGN® paneli dostępne w kolorach z asortymentu Vario Design, oraz 

systemów kolorystycznych RAL i NCS.

HERADESIGN® Sky Line
(HERADESIGN® End Profile)
Panele podwieszone: indywidualnie

Systemy sufitów wyspowych
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Powierzchnia HERADESIGN® Fine, Fine A2 HERADESIGN® Superfine, Superfine A2

HERADESIGN® Micro HERADESIGN® Macro HERADESIGN® Plano

Rodzaje krawędzi
  
AK-01

 
GK

  
AK-02/5

Grubość (mm) 25

Wymiary profilu (mm) 56/42mm, długość profilu 3000mm

System Symetryczny profil przeznaczony do paneli HERADESIGN® o grubości 25mm
Metalowy lub drewniany dwuwarstwowy system konstrukcji umożliwiający mocowanie za pomocą wkrętów

Ciężar 0.54 kg/m

Kolory Kolory standardowe VD Kolory Vario Design 

 
Biały 

Zbliżony do  
RAL 9010

 
Beżowy 

Odcień naturalny 
13

Granitowy Stalowy Zielony
Marmur

Miedź Dąb Mosiądz Piaskowiec Beton

• Wymienione opcje kolorystyczne odnoszą się jedynie do koloru powierzchni płyt akustycznych HERADESIGN®.
• Inne kolory z popularnych systemów RAL i NCS dostępne na zamówienie.
• Możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych i wizualnych z uwagi na włóknistą strukturę powierzchni płyty.

Reakcja na ogień Euroklasa B-s1,d0 oraz A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odporność na wilgoć Produkt odpowiedni do pomieszczeń o stałym poziomie wilgotności do 90%
Dla miejsc zastosowania cechujących się stałym poziomem wilgotności przekraczającym 80% zaleca się skorzystanie  
z doradztwa w zakresie fizyki budowli
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VD     Opcje opatrzone tą ikoną dostępne są w naszym asortymencie Vario Design. Niektóre połączenia  
kolorów i/lub wzorów perforacji mogą nie być dostępne dla każdego produktu. Dostępność produktów  
może się różnić w zależności od kraju. Prosimy o kontakt z Regionalnym Biurem Sprzedaży. Aby uzyskać  
więcej informacji oraz zapoznać się z notą prawną należy odwiedzić naszą witrynę  sieci www.
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